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Voorwoord 

Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting A.S.L. - Ayubowan Sri 

Lanka. 

Een stichting dat is begonnen als een bijzonder particulier project van  
Jeannette  Otemann uit Arnhem, maar in 2015 is uitgegroeid tot een 
officiële, kleine maar daadkrachtige stichting dat hulp biedt aan arme, 
hulpbehoevende mensen in Sri Lanka. 

In dit jaarverslag leest u welke ontwikkelingen er zijn geweest in 2015 
en de financiële verantwoording over 2015. 

En we kijken vast vooruit naar 2016. 

5±thASL 

Met vriendelijke groet, 

Mevrouw  T. Lamers  

Voorzitter Stichting A.S.L. - Ayubowan Sri Lanka 
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1 Ontwikkeling stichting in 2015 

De stichting A.S.L. (ook wel Ayubowan Sri Lanka) is in 2015 ontstaan uit een particulier, 

succesvol initiatief van  Jeannette  Otemann uit Arnhem. 

Dit project is al succesvol sinds 2012. 

Begin 2015 heeft  Jeannette  Otemann de mogelijkheid 

gekregen om, met financiële steun van een donateur, dit 

project om te zetten in een stichting. 

Doel hiervan is om meer bekendheid te krijgen en de 

mogelijkheid te krijgen om meer donaties te kunnen 

ontvangen om de hulpvragen die binnenkomen bij de 

stichting te kunnen realiseren. 

Er is een stichtingsbestuur gevormd. 

Voorzitter:  Mw  T.G.T..  Lamers  uit Arnhem 

Secretaris:  Mw.  J.A. Roelofsen uit Arnhem 

Penningmeester:  Mw.  A.M.I. Otemann uit Groessen 
Bestuurslid:  Mw.  J.M.P. Otemann uit Arnhem 

~7.-  ok 

Daarnaast is er in 2015 een samenwerkingsverband ontstaan met de heer S. van der Veen 

uit Arnhem. Hij is betrokken bij de stichting als adviseur fondsenwerving. 

Naast inschrijving bij de Kamer van Koophandel, het oprichten van de stichting, waarbij de 

statuten op 8 mei zijn ondertekend bij 026 notariaat Fechner in Arnhem, heeft stichting ASL 

ook de Anbi status ontvangen van de belastingdienst. 

2. Activiteiten in Nederland 

In Nederland hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden om de Stichting onder de 

aandacht te brengen en om donateurs te werven: 

8 mei 2015 Ondertekening van de acte en statuten bij 026 Notariaat Fechner Arnhem 

8 mei 2015 Inschrijving bij de Kamer van Koophandel 

12 juni 2015 IBAN banknummer van de Stichting ondertekend en ontvangen 

14 juni 2015 Luikse Markt in Eist (rommelmarkt en promotie) 

30 sept. 2015 Statuten gewijzigd bij 026 Notariaat Fechner i.v.m. ANBI status aanvraag 

Oktober 2015 Promotiemaand door Stichting (media,  social  media en sponsors 

benaderd) 

7 december 2015 Bevestiging ontvangen van de belastingdienst dat ANBI status is 

toegekend 

Algemene activiteiten die gedurende 2015 hebben plaatsgevonden: 

- 	Ontwikkeling website Stichting ASL - Ayubowan Sri Lanka 

- Promoten Facebookpagina 

- 	Aanschrijven diverse kranten,  (social-)  media en bedrijven 

- 	Uitbrengen van 2 nieuwsbrieven (mei en december) 

- 	Start Twitteraccount 



- 	YouTube kanaal geopend 

- 	Aanschrijven van Audiciens i.v.m. gehoortoestellen 

- 	Netwerken individueel (werkkringen, families, bekenden, lokale winkels) 

3. Activiteiten in Sri Lanka 

In 2015 heeft  Jeannette  Otemann twee reizen naar 

Sri Lanka gemaakt waarbij zij veel hulpvragen, die bij 

de stichting zijn binnengekomen, heeft kunnen 

realiseren. 

Tijdens deze reizen is het netwerk van 

contactpersonen in Sri Lanka waar  Jeannette  mee 

werkt, uitgebreid van 7 naar 9. 

Deze 9 vaste contactpersonen wonen verspreid over 

het land. Hierbij is de heer Nalin Priyardarsana de 

centrale contacpersoon, hij stuurt deze 

contactpersonen in Sri Lanka aan, ook als  Jeannette  

Otemann niet in Sri Lanka is. 

Bij deze, voor de stichting onmisbare contact- 

personen, komen de hulpvragen uit het land binnen en deze contactpersonen reizen met  

Jeannette  mee tijdens haar verblijf. Zij gaan mee om de mensen te bezoeken, maken haar 

wegwijs, spreken de taal  etc.  

3 A. De eerste reis 

De eerst reis naar Sri Lanka heeft plaatsgevonden van 10 mei tot 9juni 2015. De volgende 

voorzieningen zijn tijdens deze reis uitgegeven: 

Item: 

Hoortoestellen 

Brillen 

Rolstoel, binnen 

Rolsotel, met toilet 

Rolstoel, buiten 

Rolstoel, aangepast 

Looprek 

Krukken, elleboogkrukken 

Krukken, okselkrukken 

Aangepaste fiets 

Steunkousen 

Bouw toilet 

Schoolspullen  

Aantal: 

11 

130 

4 

3 

1 

1 

5 

5 paar 

3 paar 

1 

2 paar 

1 

Voor 60 kinderen 
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3 B. De tweede reis 

De tweede reis naar Sri Lanka in 2015 heeft 

plaatsgevonden van 19 november tot 19 

december. De volgende voorzieningen zijn toen 

uitgegeven 

Item: Aantal: 

Hoortoestel 22 

Brillen 150 

Krukken, Okselkrukken 4 

Krukken, Elleboogkruk 1 

Looprek 5  

Tricycle  (driewieler) 1 

Bed en matras 2 

Toiletstoel 1 

Bouwtoilet 1 

Rolstoel, kinderrolstoel 2 

Rolstoel, binnen 8 

Rolstoel, buiten 4 

Rugzakjes schoolkinderen 135 

Schoolspullen 45 

Knuffels,  kinder  & babykleding Diversen 

4. Conclusies en vooruitblik naar 2016: 

De conclusie over 2015 mag toch zijn dat Stichting A.S.L. in Sri Lanka weer veel mensen heeft 
kunnen helpen en een positieve bijdrage heeft kunnen leveren aan de veelal schrijnende 
leefomstandigheden van de bevolking daar. 

Ook in Nederland heeft de Stichting een enorme ontwikkeling doorgemaakt. 

De plannen voor 2016 sluiten aan bij de koers die in 2015 is ingezet: 
- 	Uitbreiding Fondsenwerving 
- 	Landelijke publicaties op  social  media en in tijdschriften/kranten 
- 	Individuele acties zoals verkoop van spullen via rommelmarkten, mobiele telefoons  

etc.  
- 	Werven van een vaste groep donateurs 

Doel van de deze activiteiten is het verkrijgen van een toereikend budget per reis, de wens is 

uiteindelijk om € 5000,00 per reis bij elkaar te werven. 

In 2016 hopen we dat het wederom lukt om 2 reizen naar Sri Lanka te ondernemen. 
Dit zal mede afhankelijk zijn van het werkschema van  Jeannette  Otemann en beschikbare 
financiële middelen (door haarzelf voor het bekostigen van de reizen) als donaties aan de 
stichting (om de hulpvragen te kunnen beantwoorden in Sri Lanka en de mensen op locatie 
te kunnen bezoeken). 



5. publicatie gegevens Stichting: 

Contactgegevens: 

Stichting A.S.L. —Ayubowan Sri Lanka 

Palletstraat 6 

6813  DX  Arnhem 

Email: Stichting.ASL.Arn lie m DmI .com 

Facebook: https://www.facebook.com/SubedawasakwewaSriLanka  

Website: 	http://ayubowan-sri-lanka.webnode.nl/ 

Nb. 

Naast emailcontact kan er via onze website (contactformulier) of via onze facebookpagina 

contact worden opgenomen met de stichting. 

Na het achterlaten van een bericht nemen wij binnen 8 uur contact met u op. 

Zakelijke gegevens: 

Kamer van Koophandel: 
	

63279193 te Arnhem 

Fiscaal RSIN nummer: 
	

855166848 

IBAN Banknummer: 
	

NL331NGB0006872846 

Bestuursleden Stichting A.S.L. 

Voorzitter: 	Mevrouw T.G.T.  Lamers  uit Arnhem 

Penningmeester: Mevrouw A.M.L. Otemann uit Groessen 
Secretaris: 	Mevrouw. J.A.. Roelofseri uit Arnhem 

Bestuurslid: 	Mevrouw J.M.P. Otemann uit Arnhem 



Bijiagel. Financieel jaaroverzicht 2015 

1. A. Financieel jaaroverzicht 
In onderstaande tabel vindt u het overzicht van de inkomsten en uitgaven van de stichting 
in 2015. 

Balans 
Stichting A.S.L. - Ayubowan Sri Lanka 

15januari 2016 

2015 2016 
Startsaldo boekjaar € 0,00 € 365,78 

Activa  

Vlottende activa: 
Vaste activa: 

€ 0,00  

€ 0,00  

Totaal aan activa € 0,00  

inkosten Stichitng A.S.L.  

Donaties 
Inkomsten uit overige activiteiten 

Totaal aan inkomsten 

€2.391,00  

€ 274,78  

€ 	2.665,78  

Uitgaven boekjaar 
Aanschaf hulpmiddelen  

Rolstoelen, 
Leerbenodigdheden (kinderen) 
Vervoer 
Bouwmaterialen (toiletbouw) 
Bedden 
Materiaal gehoorondersteuning 
Overige uitgaven 

€1.360,51  

€715,04  

€ 0,00  

€ 27,89  

€133,58  

€ 52,80  

€ 10,18  

Langetermijnverplichtingen:  

Kosten ING Bank 2015 
Overige kosten 
Eigen vermogen:  

€0,00  

€ 0,00  

Totaal van eigen vermogen: 
Totaal van verplichtingen en eigen vermogen 

€ 0,00  

€ 0,00  

Totaal aan uitgaven 2015 € 	2.300,00  

Saldo en mee naar volgend boekjaar 	 € 365,78 	€ 0,00 
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Buiten de inkomsten en uitgaven in 2015 wil de stichting ook inzicht geven in de " neven-
kosten" en hoe deze zijn betaald in 2015. 

Onderwerp Kosten in 2015 
Internetpagina via webnode.nl  € 0,- 
Facebookpagina € 0, 

Nieuwsbrief digitaal € 0,- 

Reiskosten naar Sri Lanka € 0,- (door mevrouw Otemann zelf bekostigd). 

Vervoerskosten in Sri Lanka (bezoeken € 0,- (door mevrouw Otemann zelf bekostigd). 

Inschrijving Kamer van Koophandel € 0, - 	(zijn door speciale sponsor betaald mei 2015) 

Kosten rekening ING (boekingskosten, maand € 0, (le  jaar kostenloos) 

Eenmalige kosten oprichting stichting €0,- (zijn door speciale sponsor betaald, mei 2015) 

Overige kosten o.a huur kraam Luikse markt € 0,- (zijn door bestuursleden zelf betaald) 

1.B. Toelichting financieel jaaroverzicht 2015. 

Op 12 juni is het rekeningnummer van de Stichting geopend. De inkomsten en uitgaven van 
de eerste reis die in 2015 is gemaakt zijn dan ook niet meegenomen in dit financieel jaar-
overzicht. (Deze inkomsten en uitgaven zijn verrekend via de persoonlijke rekening van 
mevrouw Otemann). 

1 dag voor haar le  reis in 2015 zijn de statuten voor de stichting getekend en 2 dagen na 
terugkomst van deze reis is het banknummer van de stichting geactiveerd. 
De cijfers die u in de balans terugvind zijn de inkosten vanaf de activering van het 
banknummer. 

De stichting heeft in 2015 niet te maken gehad met overheadkosten. De stichting heeft 

geen activa, onroerend goed, huur of andere kosten.. 

De Stichting wordt door de bestuursleden in hun vrije tijd gerund op vrijwillige basis en 

eigen kosten. De bestuursleden krijgen geen vergoeding voor deze activiteiten. 

De stichting heeft geen winstoogmerk, zoals ook beschreven in de statuten. 

De reiskosten naar Sri Lanka en de verblijfskosten zijn dit jaar door  Jeannette  Otemann 

zelf betaald uit eigen persoonlijke middelen. 

De financiële donaties die de stichting tot haar beschikking heeft gekregen in 2015 is 

volledig besteedt aan de hulpverlening in Sri Lanka. 

Naast het bezoeken van de mensen in de binnenlanden en regio-gebieden in Sri Lanka 

(reiskosten in Sri Lanka) worden alle donaties besteed aan het verstrekken van 

hulpmiddelen en voedsel die passen bij de doelstellingen van de stichting. 

1.C. Verwachting 2016 

Alle kosten die in Nederland gemaakt worden zullen zich in 2016 beperken tot de kosten 
die de bankrekening van de stichting met zich meebrengt. (ING-rekening). 

De wens op termijn is om de vervoerskosten die  Jeannette  Otemann maakt in Sri Lanka op 
termijn ook (deels) te kunnen bekostigen uit de donaties die de stichting ontvangt. Dit kan 
alleen als er ruim voldoende donaties binnenkomen bij de stichting (waarbij de + 90% 
grens die de ANBI status vereist kan worden gehandhaafd). 
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1.D. Ondertekening financieel jaarverslag 2015 

Voorzitter: 

Mevrouw T.G.T.  Lamers  uit Arnhem 

Penningmeester: 	 ( 
Mevrouw.A.M.I. Otemann uit Groessen 

7fl 
Secretaris: 	 / 
Mevrouw. J. A. Roelofsen uit Arnhem 

/ 

/ 	
- 

Mevrouw. J.M.P. Otemann uit Arnhem 
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